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A bíróság …….. (……...) kérelmezőnek a Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda 

önkormányzati választásokra benyújtott mozgóurna iránti kérelmével kapcsolatos döntése 

elleni jogorvoslata ügyében meghozta a következő 

 

v é g z é s t : 

 

A bíróság a kérelmező fellebbezését elutasítja. 

 

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

 

 

 

I n d o k o l á s : 

 

 

 

A Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Iroda 70603/2019. számú döntésében a 

kérelmező mozgóurna iránti kérelmét elutasította.  

 

Döntését azzal indokolta, hogy a mozgóurnát nem a lakóhelyének vagy tartózkodási helyének 

szavazóköréhez tartozó címre igényelte.  

 

A döntést elektronikusan 2019. szeptember 11. napján küldte meg a Helyi Választási Iroda a 

kérelmezőnek az általa megadott (…….) e-mail címre. Ugyanezen úton a kérelmező 2019. 

szeptember 16. napján 8:49 órakor fellebbezést terjesztett elő, melyben arra hivatkozott, hogy 

egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy átmeneti otthonából a lakhelye szerinti szavazó 

helyre elvigyék és méltányosság alkalmazását kérte. 

 

A fellebbezés nem alapos. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 223.§ (3) bekezdése szerint 

fellebbezést benyújtani jogszabálysértésre hivatkozással, illetve a választási bizottság 

mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen lehet.  

224. § (1) A fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet a megtámadott határozatot 

hozó választási bizottságnál kell előterjeszteni. 

(2) A fellebbezést és a bírósági felülvizsgálati kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az 

legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen 

az (1) bekezdés szerinti választási bizottsághoz. 

224. § (3) bekezdése értelmében a fellebbezésnek tartalmaznia kell a kérelem 223. § (3) 

bekezdése szerinti alapját, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a 

lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának személyi 

azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező 

választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló 

okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági 

nyilvántartásba-vételi számát. 
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A bíróság megállapította, hogy a fellebbezés hiányos, valamint elkésett, mivel a kérelmező 

azt a határidő lejártát követően terjesztette elő. 

A fentiek értelmében elkésett fellebbezést a bíróság a Ve. 236.§ (6) bekezdése szerinti 

jogkörében eljárva elutasította. 

 

Az eljárás az Itv. 33.§ (2) bekezdése értelmében tárgyi illetékmentes. 

 

 

 

Győr, 2019. szeptember 16. 

 

                                                                                   Dr. Hammerné Dr. Kiss Eleonóra sk. 

                                                                                                           bíró 

 

 

 

 

 

A kiadmány hiteléül:    kiadó 

 


